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LOCATIE

Woon jij straks in deze omgeving?



KENMERKEN
Woonoppervlakte

ca. 121m²
Inhoud

ca. 464m³

Perceeloppervlakte

ca. 
Energielabel

E



OMSCHRIJVING
Wilt u in de ochtend wakker worden met de geur van 
versgebakken brood? Dat gaat hier zeker gebeuren! 
Bakker "Meneer Leffers” bakt hier vijf dagen per week 
zuurdesembrood in de bedrijfsruimte op de begane 
grond. Deze ruime dubbele bovenwoning uit de jaren 
'20 heeft maar liefst 121 m2 woonoppervlakte, vier 
kamers, een keuken, drie slaapkamers, een badkamer 
en 2 separate toiletten. 




Indeling woning

Begane grond:

Entree/hal met meterkast (hoofdschakelaar, 7 x 
groep, 2 x aardlekschakelaar) en plavuizen vloer met 
blokmotief. Vaste trap naar 1e etage.




1e etage

Overloop met garderobe, vaste vloerbedekking en 
entree naar halfopen keuken, woonkamer en 
toiletruimte. Toiletruimte met duoblok en fonteintje 
en buitenraam aan de achterzijde van de woning. 
Woonkamer (circa 40 m2) met massieve vloerdelen, 
veel ramen (dubbel glas en glas in lood) en uitzicht 
naar Delfgauwseweg, Lipkenstraat en Frederik 
hendrikstraat. Verder twee keer een schouw, waarvan 
een met open haard en een werkend rookkanaal. 
Halfopen keuken (circa 10 m2) met uitzicht op de 
Delfgauwseweg, plavuizen vloer, natuursteen 
aanrechtblad, porseleinen gootsteen, mengkraan, 5-
pits SMEG-gasfornuis, combi-magnetronoven., 
koelvriescombinatie, veel kastruimte en opstelplaats 
Cv-ketel (Remeha Avanta 2014). Vaste trap naar 2e 
etage.




2e etage

Overloop met vast vloerbedekking en entree naar 
badkamer en drie slaapkamers. Toiletruimte met 
hangend closet. Badkamer (circa 11m2) met antraciet 
plavuizenvloer, inloopdouche, wastafelmeubel en 
spiegel, handdoekradiator en aansluiting voor 
wasmachine en droger. Grote slaapkamer (circa 17 
m2) met kastruimte en ruim balkon met veel privacy 
gericht op het westen. Slaapkamer (circa 12 m2) en 
slaapkamer (circa 9 m2) met vaste kastruimte. 

Slaapkamers zijn voorzien van laminaatvloeren.




Kenmerken woning:

Bouwjaar 1916

Gebruikersoppervlakte ca 121 m2

Inhoud ca 464 m3

Balkon ca 16 m2 gericht op het westen

Dubbel glas en glas in lood ramen

Cv-ketel uit 2014

Energielabel E

VVE wordt geactiveerd. Registratie KvK aanwezig.  
Gezamenlijke opstalverzekering.

Splitsingsakte aanwezig.

Parkeren in vergunningsgebied C

Binnenstad op loop- en fietsafstand

Gunstige ligging ten aanzien van de TU Delft en de 
uitvalswegen (A4, A13 en A20). 

Recreatiegebied "De Delftse Hout” is met 5 minuten 
fietsen bereikbaar.

Oud-pand/materialenclausule van toepassing.




Oplevering is per direct mogelijk.
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KENMERKEN
Overdracht

Vraagprijs € 495.000,- k.k.

Elektra € 70,-

Gas € 70,-

Water € 35,-

Aanvaarding Direct

 

Bouw

Type object Appartement, maisonnette, dubbelbovenhuis

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 1916

Dakbedekking Bitumen

Type dak Platdak

Keurmerken Energie prestatie advies

Isolatievormen Dakisolatie

Gedeeltelijk dubbel glas

 

Oppervlaktes en inhoud

Gebruiksoppervlakte wonen 121 m²

Inhoud 464 m³

Oppervlakte gebouwgebonden 
buitenruimte

16 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 3

Aantal kamers 4 (waarvan 3 slaapkamers)

Aantal badkamers 1

 

Locatie



KENMERKEN
Ligging Aan drukke weg


Aan water

In woonwijk

Nabij openbaar vervoer

Nabij school

Nabij snelweg

 

Energieverbruik

Energielabel E

 

CV ketel

CV ketel Remeha Avanta

Warmtebron Gas

Bouwjaar 2014

Combiketel Ja

Eigendom Eigendom

 

Uitrusting

Warm water CV-ketel

Verwarmingssysteem Centrale verwarming

Heeft kabel-tv Ja

Beschikt over een internetverbinding Ja

 

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK Ja

Periodieke bijdrage Ja

Opstal verzekering Ja









































KADASTRALE KAART



PLATTEGROND



PLATTEGROND



PLATTEGROND



 

 

Naam kantoor: Prinsenstad makelaardij                                       Paraaf Verkoper:                Paraaf Koper: 1 van 2 
Object: Delfgauwseweg 69 Delft 

 
 

LIJST VAN ZAKEN, behorende bij 
 
Object : Delfgauwseweg 69 Delft 
Datum : 25-10-2021 
 
Deze lijst van zaken is bedoeld om aan te geven welke zaken er al dan niet in de woning 
achterblijven. Bij onduidelijkheid of wanneer hier geen afspraken over gemaakt worden, dan 
houdt dat in dat de betreffende zaak niet in de woning achterblijft en door de verkoper mee 
wordt genomen.  
 

  Blijft achter Gaat mee 
Kan worden 

overgenomen 
N.v.t.  

 Alarminstallatie      

 Brievenbus      

 (Voordeur)bel      

 Rookmelders      

 Veiligheidssloten en overige inbraakpreventie      

 Raamdecoratie, te weten 

 
Gordijnrails 
woonkamer 

     

 Vloerdecoratie, te weten 

 
Vloerbedekking / linoleum 
2 x overloop 

     

 
parketvloer/laminaat 
slaapkamer 

     

 Warmwatervoorziening / CV      

 CV met toebehoren      

 Thermostaat      

 Open haard, houtkachel      

 
(Voorzet) open haard Vul in: 'met' of 'zonder' 
toebehoren 

     

 Keuken (inbouw)apparatuur, te weten:  

 Keukenmeubel      

 (Combi)magnetron      

 Gaskookplaat       

 Vaatwasser      

 Afzuigkap / schouw      

 Koelkast / vrieskast      

 Wasmachine      

 Verlichting, te weten:   

 Inbouwverlichting / dimmers      

 Opbouwverlichting voor zover aanwezig      



 

 

Naam kantoor: Prinsenstad makelaardij                                       Paraaf Verkoper:                Paraaf Koper: 2 van 2 
Object: Delfgauwseweg 69 Delft 

 
 

  Blijft achter Gaat mee 
Kan worden 

overgenomen 
N.v.t.  

 (Losse) kasten, legplanken, te weten:   

 Losse kast(en)      

 Vast bureau in woonkamer      

 Spiegelwanden badkamer en toilet      

 Sanitaire voorzieningen  

 Wastafel(s)      

 handdoekradiator      

 Installatie  

 Remeha CV ketel       

 Voorzetramen / radiatorfolie etc., te weten:   

 Voorzetramen      

 Isolatievoorzieningen      

 Overige zaken, te weten:   

 Schilderijophangsysteem      

 
 
NB: alle losse (dummy) meubilair dat er ten behoeve van de verkoopstyling tijdelijk is geplaatst, wordt 
op het moment van overeenstemming over een verkoop verwijderd. 
 

Voor akkoord:  Voor akkoord: 
De verkoper(s)  De koper(s 
 
 
 

  

   
Naam: Sterre van Ooijen  Naam:  
Plaats: Delft  Plaats:  
Datum:   Datum:  

 
Deze lijst van zaken mag uitsluitend gebruikt worden door leden van Vereniging VBO.  
Copyright VBO 2019, versie 2019_1. 



INTERESSE?

NEEM CONTACT OP

MET ONS KANTOOR

Prinsenstad Makelaardij 


 Buitenwatersloot 110


2613 SV  Delft

015-2002106

info@prinsenstadmakelaardij.nl

prinsenstadmakelaardij.nl


